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Wetthouder v Driel
Vertrek We
De VVD fractie betreurt het vertrek van de wethouder. De fractie heeft Johan de
afgelopen 3,5 jaar heel hard zien werken om de belangen van de gemeente Korendijk te
dienen. De fractie heeft veel waardering voor de inzet van Johan.
De coalitie stond aan het begin van deze gemeenteraadsperiode tegenover oppositie
partijen die vanuit een opportunistische opstelling de politiek bedreven. Het voltallige
college moest soms op eieren lopen. In mijn vorige nieuwsbrieven heb ik hier meerdere
malen over geschreven.
Inmiddels zijn we 3,5 jaar verder en hebben we een gemeenteraad die zich onafhankelijk
opstelt en kritisch is. Een onafhankelijke opstelling en een kritische houding is een van de
taken van volksvertegenwoordigers. Dat geldt ook voor coalitiepartijen.
De VVD fractie heeft zich steeds onafhankelijk en positief kritisch opgesteld. Dit zullen wij
blijven doen.

Door: Marijke Boorsma

WMO Adviesraad
Op 1 oktober 2014 eindigt de benoemingsperiode van de WMO Adviesraad.
Vooruitlopend op deze datum heeft het college op 5 september de WMO Adviesraad
schriftelijk meegedeeld dat herbenoeming niet aan de orde is. Op 5 september heeft de
WMO Adviesraad het college schriftelijk meegedeeld dat zij het lidmaatschap van de
WMO Adviesraad opzeggen.
De reden hiervan is voor beiden gelegen in de samenwerking.
Op inhoudsniveau is er alleen maar lof voor de WMO Adviesraad. Ook binnen de VVD
fractie. Wij willen de kwaliteit van de adviezen van de WMO Adviesraad niet graag
missen. In dit stadium al helemaal niet. De overheveling van Rijkstaken naar gemeenten
is een complex vraagstuk voor alle gemeenten en moet per 1 januari 2015 voltooid zijn.
De WMO Adviesraad is goed geïnformeerd over de problemen die op ons afkomen en
steunt de gemeente hierbij vanuit haar adviserende taak.
De luxe om tijd te nemen voor een nieuwe vorm van samenwerking is er niet. De tijd
dringt. 2013 is bijna voorbij en halverwege 2014 moet de besluitvorming over de
overheveling van taken afgerond zijn.
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Geen WMO Adviesraad hebben in deze cruciale tijd vinden wij dan ook onacceptabel. Om
deze reden hebben wij ons tot het uiterste ingespannen om het college en de WMO
Adviesraad weer om de tafel te krijgen voor een doorstart van de huidige WMO
Adviesraad. In de gemeenteraadsvergadering van 17 september is hier tot bijna
middernacht over gedebatteerd met de wethouder. De verantwoordelijke wethouder was
en bleef van mening dat het uiterste was geprobeerd om de samenwerking te
continueren en zag geen heil in een hernieuwde poging. Hij was alleen bereid om een
afsluitend gesprek te voeren. Dit niet bewegen van de wethouder in een tijd waarin de
gemeente een WMO Adviesraad zo hard nodig heeft, heeft de fractie doen besluiten om
de motie van de SGP te steunen. Met de strekking van de motie waren we het helemaal
eens en dan maakt het niet uit dat die motie van een van de oppositiepartijen komt.
De motie sprak geen oordeel uit over de wethouder nog over de WMO Adviesraad. De
motie diende slechts één doel en dat was het in de benen houden van de huidige
adviesraad. De motie is aangenomen met 10 stemmen voor (SGP - PvdA - GL - VVD).

Sociaal Domein
In de vergadering van 17 september is het WMO beleidsplan vastgesteld en het
beleidskader voor de Regionale Welzijnsinstelling Hoeksche Waard.
De VVD fractie stemde in met het WMO beleidsplan met opmerkingen die wij ook
maakten bij het vaststellen van de begroting voor 2013. Destijds stelden wij dat
bezuinigen op subsidies mensen de kans geeft om het heft in eigen handen te nemen.
Wij willen mensen de vrijheid en daarmee de verantwoordelijkheid voor hun eigen welzijn
terug geven.
In het huidige WMO beleidsplan wordt er georganiseerd voor de inwoners in plaats van
gefaciliteerd. Inwoners weten zelf heel goed wat goed voor hen is. Alleen als het echt
nodig is, mensen geen andere oplossing hebben, moet de gemeente een voorziening of
activiteit aanbieden.
We hebben ingestemd met het beleidsplan omdat veel activiteiten in het kader van de
WMO, vastliggen in de begroting. Met die begroting hebben we ingestemd en in deze
situatie moeten we dan consequent zijn.
De VVD fractie is vóór de fusie van de welzijnsinstellingen en ook voor het welzijnswerk
maar niet op de wijze waarop hieraan in de Hoeksche Waard, invulling wordt gegeven.
In het Hoeksche Waardse beleidskader is de welzijnsinstelling innig verstrengeld met de
gemeente en is de samenwerking gericht op het steeds beter invullen van de wensen
van de gemeenten en het aanbod van de welzijnsinstelling. De nieuwe welzijnsinstelling
werkt nog steeds aanbodgericht in plaats van vraaggericht.
Conclusie: oude wijn in nieuwe zakken.
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De VVD wil welzijnswerk dat gericht is op het oplossen van maatschappelijke problemen
en waarbij inwoners aangesproken worden op hun eigen kracht.
Inwoners verdienen het om gezien te worden als mede-eigenaar van problemen en
medeproducent van het aanbod. De kanteling vraagt om een andere verhouding tussen
inwoners en professionele instellingen. In dit beleidskader wordt daar geen enkele poging
toe ondernomen. Dat is de reden waarom de VVD fractie als enige partij tegen dit
beleidskader stemde.

Sinds Prinsjesdag wordt er volop gediscussieerd over burgerparticipatie. Wat betekent
burgerparticipatie? Voor de VVD betekent dit dat inwoners de verantwoordelijkheid voor
zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving nemen. Een terugtrekkende overheid is
hierbij op zijn plaats.
Zolang politieke partijen burgerparticipatie vertalen als "zorgzame samenleving" blijft ook
de gemeentelijke overheid te groot.

Marijke Boorsma

